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S
pecial A

rts richt zich op kunst en handicap m
et als doel de kunst- en cultuurdeelnam

e door m
ensen m

et een handicap te vergroten en te  
verbeteren. D

e stichting doet dit door m
iddel van het K

enniscentrum
 K

unst en H
andicap, projecten en de landelijke kunstuitleen en galerie.

P
rojecten: onder andere onderzoek K

unst Inclusief, sym
posium

 Erkend Talent, de S
pecial Aw

ard: dé landelijke w
edstrijd beeldende kunst voor

kunstenaars m
et een handicap, K

unstbeurs voor ateliers, uitgave kunstm
agazine pArt, tentoonstellingen.



Donateur worden?
Steun geven is vertrouwen hebben. 
Geef Special Arts uw vertrouwen en steun 
mensen met een handicap bij het ontwik-
kelen van hun kunstzinnige talenten.

Special Arts nodigt u uit om donateur te 
worden. Dat kan al door middel van een 
bijdrage van € 50,- per jaar. Maar uiteraard 
is een hoger bedrag welkom!
U kunt zich opgeven als donateur door  
het formulier op www.specialarts.nl in 
te vullen of door u op te geven via 
info@specialarts.nl.

Special Arts Nederland
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort
033 4328033
info@specialarts.nl
www.specialarts.nl
www.kunstuitleenspecialarts.nl

Special Arts heeft een ANBI (Algemeen Nut  
Beogende Instelling) verklaring, zodat uw gift  
niet wordt belast. Uiteraard is uw gift voor uzelf  
aftrekbaar van de belasting. 

Kunst geeft zin en inhoud aan 
ons bestaan, ook voor mensen 
met een handicap.

Informatie over de afgebeelde kunstwerken  
via Special Arts.

steun de; m
 I aanm
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ulans;  
stut; support; toeverlaat  steun onder dit begrip vallen ook elem

enten van steunverlening die zijn vervat in financieringsm
aatregelen als  

deelnem
ingen, kapitaalinjecties of soortgelijke m

aatregelen.


